z historie

Brigádní generál John
Taliaferro Thompson (1860–
1940) byl muž, pro kterého
byly zbraně a vše, co se
jich týkalo, smyslem života.
Začátkem dvacátého století
se mimo jiné podílel na vývoji
tehdejší nové ráže 45 Auto,
čímž přispěl k jejímu přijetí
do výzbroje americké armády
v kombinaci se skvělou
legendární pistolí M1911
Johna Mosese Browninga.
John T. Thompson vždycky
snil o zbrani, kterou v dobách
počátků samopalu ještě sám
nazýval „malý ruční kulomet“.

N

elehká situace v zákopových bojích během první
světové války přinutila řadu
konstruktérů k zamyšlení
nad vývojem lehké a příruční zbraně, která by byla schopna
střílet vysokou kadencí. Těmito zbraněmi by pak vojáci při útočných ztečích
v nepřátelských okopech mohli co nejrychleji doslova „vymést“ nepřítele.
Thompson byl od roku 1877 dělostřelecký důstojník a v roce 1890
nastoupil do Ordnance Department
(výzbrojní ředitelství armády), kde
naposledy působil jako šéf oddělení
malých zbraní. Odtud v roce 1914 jako
podplukovník odešel do výslužby, ale
i potom věnoval svůj čas a schopnosti
zbraním. V té době se stal hlavním
inženýrem v Remington Arms Corp.
Kromě jiných projektů navrhl vlastní
novou zbraň. Na samopalu spolupra-
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�� Thompson model 1928 M1A1, válečné provedení,
se zásobníkem na 30 nábojů. Na levé straně nachá
zíme typické ovládací prvky Thompsonů: velká páka
se zdrsněným hmatníkem nahoře na pistolové ruko
jeti je záchyt zásobníku, malá páčka nad ní je volič
režimu střelby a zcela vzadu je pojistka.

Thompsonův

vymetač

zákopů

J. M ., foto autor

coval s komandérem US Navy Johnem
B. Blishem a k tomu účelu společně
založili vlastní firmu Auto-Ordnance
Company. Po vstupu USA do světové
války v roce 1917 se Thompson vrátil
do aktivní služby, získal hodnost brigádního generála a stal se ředitelem
státního arzenálu (výzbrojního centra).

�� John T. Thompson
(1860–1940) se svým
samopalem M1921

�� Příslušníci 1. divize
USMC v bojích na Oki
nawě v roce 1945

